Bli medlem i Färnbo Byalag
du också!

Byabladet

Som medlem stöttar du bevarandet
och utvecklingen av vår bygd!
För 2019, 50 kr/person eller 100 kr/familj.

Nr 2 - 2019

Betalas in på Bankgiro 5283-1898.

Byabladet information från Färnbo Byalag, utkommer fyra gånger per år.

Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna!
Styrelsen
Färnbo Byalag är medlem i Svartådalens Bygdeutveckling ek. förening.

Kom gärna utklädda. Överraskning väntar!

Byalagskontakter - styrelse
Ingmari Ekman, ordf.
Monica Sornelid, kassör
Marie Lindh, sekr.
Kjell Wistrand, vice ordf.
Ewa Eklund
Daniel Nässing
Annika Sjödin Ellström

Äggletning vid Gammelgården
långfredagen 19 april kl. 11.00
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Gissa på Facebook hur många påskägg som går åt.
Äggletning runt husen på Gammelgården.
Lotter, korv med bröd, kaffe och festis finns att köpa.
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Välkomna!

Info: farnbo.byalag@vasterfarnebo.se
www.vasterfarnebo.se/foreningar/farnbobyalag.html

Viktig information!
Bygdegården har använts av skolan fram till påsklovet. Vi har gjort
vårt i Byalaget och haft hand om uthyrningen av A-salen i många år.
Hur vill bygden ha det i framtiden?
Finns det intresse hos någon förening att ta över Bygdegården?
Hör av er till någon av oss i Byalaget
eller mejla farnbo.byalag@vasterfarnebo.se

Gå med i Färnbo Byalag
på Facebook

OBS! Nytt datum för planeringsträff inför Konstoch Hantverksrundan onsdag 24 april!

Valborgsmässoafton på Svedboäng

Det händer i Färnbo ... och i Svartådalen ...

Sju års valborgsmässofirande på Svedboäng fortsätter!

Tidningen Vårt Svartådalen kom ut med sitt tredje nummer

Insamling av brasmaterial söndag 14, 21, måndag 22 april och
söndag 28 april kl. 10:00-15:00.
För att vi ska få en fin brasa är du välkommen att lämna ditt
trädgårdsavfall, ris och grenar och lägga det på rishögen längst ner på
parkeringen i Svedboäng. OBS! Inget rivningsvirke eller annat avfall!
På Valborgsmässoafton 30 april tänds brasan
19.00 Kiosken med kaffe och lite gott,
tävlingar för alla åldrar.
21.00 Brasan tänds.
När mörkret fallit avfyras raketer.
Kontaktpersoner VAIK: Mikko Mäki 070-148 58 49.
och Mikael Eriksson 070-636 73 42.
Alla är hjärtligt välkomna!
Västerfärnebo AIK

Konst- och Hantverksrundan 2019
Planeringsträff för deltagare i den nittonde rundan
onsdag 24 april 19.00 i Svartådalens Bygdecenter
Du som vill delta i Konst- och Hantverksrundan 10-11 augusti 2019 är
välkommen på planeringsträff. Vi diskuterar gemensamt igenom
riktlinjer och förbättringsåtgärder inför årets runda.
Anmäl gärna ditt deltagande så vi kan beräkna för fikat.
Om du ej har möjlighet att delta, men ändå vill vara med på rundan,
anmäl ditt deltagande snarast möjligt och betala 400 kronor till Färnbo
Byalag Bankgiro 5283-1898, dock senast 13 maj då foldern beräknas
vara klar för tryck.
Info: farnbo.byalag@vasterfarnebo.se 076-806 42 80, 070-531 20 80

vid årsskiftet 18/19. Det finns önskemål i bygden om att bilda en
redaktionsgrupp och att flera kan samverka för att få ut information
gemensamt. Vill du vara med? Hör av dig till Svartådalen likaså om du
har artiklar till Vårt Svartådalen, skickas till styrelsen@svartadalen.se.
Svartådalens Bygdeutveckling har byggt om och moderniserat sin
webbplats. Den kommer snart att läggas ut på: www.svartadalen.se

Loppisrunda i Färnbo lördag 1 juni kl 10-16
Nu har det blivit en tradition med Loppisrunda i Västerfärnebo första
lördagen i juni. Årets runda lördagen den 1 juni är den fjärde i
ordningen. Den kommer att pågå i sex timmar, klockan 10-16.
Du som vill vara med på Loppisrundan kan anmäla dig till
farnbo.byalag@vasterfarnebo.se eller 076-806 42 80 senast 13 maj.
Du betalar 100 kr till Färnbo Byalag Bankgiro 5283-1898.
Vi annonserar via Facebook och gör i ordning kartor. Vi behöver veta
namn, adress, mobilnummer till er samt helt kort vad som säljs. Ni
själva ombesörjer tydlig skyltning.

